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Bom dia, queridíssimos amigos! Uma 
ótima quinta-feira para você e todos os seus. Por 

quantas e quantas vezes você passou por 
momentos em que pensou, é o fim? 

Possivelmente diante de um problema de 
saúde, a morte de um ente querido, uma 
dificuldade financeira, uma discussão 
conjugal, pensamentos sobre o fim 
inundaram o seu  ser. 

  
No alfabeto grego a primeira 

letra que tem um valor número 1 é o “Alfa”. 
No mesmo alfabeto, a sua vigésima quarta 

letra é o “Ômega”, que significa fim. Pois bem, 
foram estas duas letras, uma significando o início e 

a outra o fim, que Deus atribuiu a si, senão vejamos: "Eu sou o Alfa e 
o Ômega", diz o Senhor Deus, "o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-
poderoso" (Apocalipse 1:8).   

 
Logo, quando chegar a nossa mente pensamentos sobre o fim, de 

que não há mais saída, é muito bom rememorar o que nos afirmou o fim da 
Bíblia, o último livro das Sagradas Escrituras. O começo e o fim de TUDO 
pertencem a Deus, não está em nossas mãos. 

   
A Bíblia traz o relato de inúmeras situações em que o fim era 

iminente, somente poderia ser revertido se o impossível acontecesse. Em 
certa ocasião Jesus se dirigia aos seus discípulos contando-lhes algumas 
parábolas cujo fim trazia algumas verdades desanimadoras para aqueles que 
as ouviam: “Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca 
entrará nele” (Lucas 18:17); “Não há ninguém que seja bom, a não ser 
somente Deus” (Lucas 18:19); “ Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro 
aos pobres... é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que 
um rico entrar no Reino de Deus” (Lucas 18:22-25).   

 
Acredito que aqueles que os ouviam, numa análise introspectiva 

puderam concluir que estavam perdidos, era o fim. Como um adulto pode ter 
a pureza do coração de uma criança? Não há ninguém bom, então estamos 
todos perdidos. Dar todos os nossos bens aos pobres, como então vamos 
sobreviver?   

  
Cabisbaixos e pensativos, certos de que o fim havia chegado para 

eles, míseros pecadores, perguntaram a Jesus: “Então, quem pode ser salvo?” 
(Lucas 18:26). Jesus os animou, em outras palavras disse: NÃO É O FIM, NÃO 
FIQUEM ASSIM! Magnificamente, o Senhor do começo e do fim, assim 
sentenciou: “ Jesus respondeu: "O que é impossível para os homens é possível 
para Deus" . (Lucas 18:27). 
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Pensamentos sobre o fim? Quem já não os teve diante das 
aflições desse mundo? Sobre o tema, compartilho o texto abaixo. Desconheço 
a autoria e agradeceria quem pudesse decliná-la.   

 

FIM   
 
Quando tudo começa no fim...   
Todas as vezes que o diabo disse a alguém: "É o fim", ali, na 

verdade, era o começo dos melhores dias, das maiores vitórias. 
   
O diabo disse a José no Egito, numa cisterna no deserto: "É o fim" 

e Deus disse: "É o começo, José, o governo do Egito te espera".   
 
O diabo disse para Moisés no deserto de Sim: "É o fim" e Deus 

disse: "É o começo, transformar-te-ei no libertador do meu povo".   
 
O diabo disse a Ester no tempo de escravidão: "É o fim" e Deus 

disse: "É o começo, transformar-te-ei na rainha dos Medos e Persas para um 
propósito muito maior".   

 
O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abede-Nego na fornalha: "É 

o fim" e Deus disse: "É o começo, o meu nome será grandemente exaltado na 
Babilônia através de suas vidas".   

 
O diabo disse a Daniel na cova dos leões: "É o fim" e Deus disse: 

"É o começo, sua história mudará o mundo".   
 
O diabo disse a Jonas, na barriga de um peixe: "É o fim" e Deus 

disse: "É o começo, Nínive será salva através da sua pregação".   
 
O diabo disse a João, exilado na Ilha de Patmos: "É o fim" e Deus 

disse: "É o começo, você escreverá a maior revelação de todos os tempos – o 
Apocalipse".   

 
O diabo disse a Jesus, morto na cruz: "É o fim" e Deus disse: "É o 

começo, todo o poder no céu e na terra Eu entrego nas tuas mãos".   
  
Por isso quando o diabo disser a você que "é o fim" comece a dar 

glória a Deus e Aleluia, porque Deus está dizendo: "É apenas o começo".   
 
O diabo não tem o poder de decretar o fim de nenhum filho de 

Deus.   
 
O sofrimento não é o fim, mas o começo para todos os que 

creem.   
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Poderíamos citar tantos outros fins ... e tantos outros começos 
...   

 
Enquanto olharmos para Cristo jamais veremos o fim pois ele é o 

Alfa e o Ômega, o Principio e o fim!   
 


